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Sesja popularnonaukowa Skarżyskie spotkania z historią, 
Skarżysko-Kamienna, 17 października 2014 r.

W dniu 17 października 2014 roku skarżyski oddział Polskiego 
Towarzystwa Historycznego przeprowadził kolejną, coroczną sesję 
popularnonaukową poświęconą dziejom miasta i regionu. Kilkuletnia 
tradycja organizowania tego typu wydarzenia to świadectwo dojrzało-
ści i zaangażowania, jakie wykazuje środowisko naukowe w Skarżysku- 
-Kamiennej. Potrzebę spotkań z historią miasta i okolic potwierdza 
wysoka frekwencja słuchaczy i zróżnicowane wiekiem audytorium. 
Prezentowana w coraz bardziej innowacyjnej formie przeszłość oka-
zuje się ważnym elementem życia skarżyszczan, którzy corocznie biorą 
czyny udział w swoistym święcie lokalnych badaczy historii. 

Tegoroczną sesję swoją obecnością wzbogacili liczni eksperci 
uniwersyteccy, przedstawiciele instytucji kultury, a także pasjonaci 
i regionaliści. Wszystkich zgromadzonych przywitał przedstawiciel 
organizatorów i prezes skarżyskiego PTH Krzysztof Zemeła. Kolejno 
głos zabrał dr Piotr Kardyś, zdając krótką relację z ostatnich prac 
i osiągnięć skarżyskiego oddziału PTH. Szczególną uwagę zwrócił 
na udział przedstawicieli towarzystwa w XIX Powszechnym Zjeździe 
Historyków Polskich odbywającym się w Szczecinie. Istotnym ele-
mentem wystąpienia dra Kardysia było zaprezentowanie piątego tomu 
rocznika „Z dziejów regionu i miasta”, będącego stałym wydawnictwem 
skarżyskiego oddziału PTH. 

Głównym elementem spotkania były wystąpienia zaproszonych 
prelegentów. Zakres tematyczny, jak co roku, obejmował wiele aspek-
tów działalności naukowej, propagatorskiej i animacyjnej. Pierwszą 
osobą przedstawiającą swój referat był prezes stowarzyszenia Praosada 
Rydno Paweł Rzuchowski. Przedstawiciel organizacji promującej 
rezerwat archeologiczny „Rydno” zreferował działania stowarzyszenia, 
a następnie zaprezentował walory turystyczne regionu skarżyskiego. 
Celem wystąpienia było ukazanie pozytywnych zmian w podejściu do 
promocji miasta i regionu oraz propozycje na następne lata. 

Kolejny prelegent, reprezentujący Uniwersytet Warszawski  
dr Mi chał Przeździecki, pozostawał w tematyce archeologii i tury-
styki. Badacz przytoczył zgromadzonym historię prac archeologicz-
nych na terenie dzisiejszego rezerwatu, a także osadnictwa na jego 
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obszarze. Prezentacja pozwoliła przekazać w pigułce podstawowe 
informacje dotyczące jednej z najważniejszych atrakcji regionu. Drugą 
częścią wystąpienia była niezwykle istotna kwestia ochrony rezer-
watu i konieczność dalszych badań. Dr Przeździecki nawiązywał do 
wypowiedzi poprzedniego prelegenta i przedstawiał liczne zagrożenia, 
z którymi lokalne środowiska będą musiały się zmierzyć w celu zacho-
wania w odpowiednim stanie unikatowego „Rydna”. 

Dr Sylwester Łodej z Instytutu Filologii Obcych UJK w Kielcach, 
kolejny prelegent, zaprezentował zgromadzonym innowacyjne 
podejście do historii, kultury i języka w ujęciu interdyscyplinarnym. 
Powołując się na przykład programu Corpus of Historical American 
English, będącego bazą, archiwum tekstów, publikacji i literatury ame-
rykańskiej, przedstawił możliwości badań za pomocą nowych techno-
logii. Pokaz zrobił pozytywne wrażenie na publiczności, która miała 
możliwość wziąć w nim aktywny udział. Dzięki dr. Łodejowi skarżyskie 
audytorium poznało nowe sposoby badania historii i języka. Co prawda 
pokaz odbywał się na anglojęzycznej wersji programu, prelegent wspo-
mniał jednak o planach utworzenia polskiego odpowiednika. 

Po wystąpieniu dra Łodeja głos zabrał Jerzy Stopa, reprezentujący 
skarżyską izbę pamięci kolejnictwa. Oprócz krótkiego przypomnie-
nia tradycji kolejowych w mieście, zebrani otrzymali zaproszenie na 
dzień otwarty kolei w Skarżysku-Kamiennej. Zgodnie z założeniami 
organizatorów było to ostatnie wystąpienie przed przerwą kawową. 
Poczęstunek i gorące dyskusje w kuluarach to stały punkt organizo-
wanych spotkań, służący integracji i wymianie doświadczeń pomię-
dzy zaproszonymi gośćmi i przybyłymi miłośnikami dziejów miasta 
i regionu. 

Drugą część spotkania rozpoczął pan Jerzy Kowalczyk, który 
przedstawił i omówił ożywione i nieożywione miejsca pamięci doty-
czące powstania styczniowego w Skarżysku-Kamiennej i okolicach. 
Wystąpienie miało miejscami charakter sentymentalny, prelegent przy-
wołał szereg historii powstańczych, bliskich sercom wielu mieszkań-
ców. Prezentacja zakończyła się apelem o szacunek dla miejsc pamięci 
i przypomnieniem konieczności dbania o nie z myślą o następnych 
pokoleniach. 

Ostatnie wystąpienie wywołało pośród widzów duże zainteresowa-
nie. Niecodzienna prelekcja Jarosława Hakenberga, przy współdzia-
łaniu z grupą rekonstrukcyjną, wprowadziła publiczność w arkana 



wojskowości z początków pierwszej wojny światowej. Zaprezentowane 
umundurowanie i ekwipunek żołnierzy trzech walczących na naszych 
ziemiach armii (rosyjskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej) zrobił 
duże wrażenie. Doskonała znajomość tematu, jaką wykazał się prele-
gent, i wysokiej jakości rekonstrukcje dały możliwość poznania dzia-
łań wojennych z perspektywy szeregowego żołnierza. Rekonstrukcje 
i odtwórstwo historyczne są dziś jednym z najważniejszych łączni-
ków między nauką, a popularyzacją tej dziedziny; wystąpienie repre-
zentantów tej domeny na skarżyskiej sesji należy oceniać bardzo  
pozytywnie. 

Zakończenie części prelekcyjnej nie zakończyło obrad. Licznie 
zgromadzeni słuchacze włączyli się do ożywionej dyskusji, którą tak 
jak całą sesję prowadził uznany mediewista i przyjaciel skarżyskiego 
oddziału PTH prof. dr hab. Wojciech Iwańczak. Wystąpienia okazały 
się niezwykle interesujące dla publiczności, która postawiła prelegen-
tom szereg pytań, a na koniec nagrodziła ich gromkimi oklaskami.
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